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Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310). 

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie 
HELPDESK

Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania 
incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem 
systemu Helpdesk.

W sprawozdanym okresie:
1) w systemie Helpdesk utworzono1413nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń76 zgłoszeń pozostaje otwartych i są w trakcie obsługi przez 

administratorów wojewódzkich, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, 
użytkowników SWD PRM innych podmiotów zewnętrznych np. Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, Centrum e-Zdrowia;

3) liczba utworzonych wpisów i odpowiedzi do w/w liczby zgłoszeń to 4759 (średnio: 3.37 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 01.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.2 na środowisku TEST

2 02.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.3 na środowisku TEST

3. 06.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.4 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.4 na środowisku TEST

4. 07.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.4 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.4 na środowisku SZK

5. 13.04.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.12 na środowisku SZK

6. 14.04.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.12 na środowisku PROD2

7. 14.04.2021 Instalacja  Administratora w wersji 44.4 na środowisku SZK

8. 14.04.2021 Instalacja Modułów Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.5 
na środowisku TEST

9. 15.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.4 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.4 na środowisku PROD2

10. 21.04.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilnego, ZRM MS 
i Analityka w wersji 44.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.6 na 
środowisku TEST

11. 28.04.2021 Instalacja Modułów Dyspozytora i Analityka w wersji 44.7 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.7 na środowisku TEST 

12. 29.04.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.7 na środowisku TEST

13. 30.04.2021 Instalacja Modułów ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.6 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 44.6 na środowisku SZK

14. 30.04.2021 Instalacja Modułów Dyspozytora, Administratora i Analityka w wersji 44.7 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 44.7 na środowisku SZK

15. 30.04.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS 
w wersji 45.0 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.0 na środowisku 
TEST
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 43.12

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono błąd polegający na pojawianiu się obcego dyspozytora medycznego podczas 
przeglądania formatki;

2) poprawiono błąd polegający na braku możliwości przekazania formatki ze zgłoszeniem do 
dyspozytora wysyłającego przez dyspozytora przyjmującego;

3) wprowadzono funkcjonalność polegającą na sprawdzeniu zalogowania użytkownika do SWD 
PRM;

4) wprowadzono poprawkę do błędu polegającego na pojawianiu się obcego użytkownika na 
Konsoli Dyspozytorskiej;

5) poprawiono błąd polegający na przychodzeniu kolejnych połączeń podczas wypełniania 
formatki.

Wersja 44.2

Moduł Administratora:

1) wprowadzono funkcjonalność ustawienia/zmiany hasła dla certyfikatów, którą 
zaimplementowano analogicznie jak na formatce „Konto” z użyciem checkbox'a;

2) wprowadzono funkcjonalność wymagania Hasła dla certyfikatu dla podmiotu;

3) wprowadzono ograniczenia dodawania certyfikatów dla podmiotu typu MZ, UW, KCMRM.

Wersja 44.3

Moduł Administratora:

Zmiana pliku uruchomieniowego aplikacji Administratora, mająca umożliwić pracę na 32bit'owj wersji 
Java.

Wersja 44.4

Moduł Administratora:

1) zmieniono plik startowy „start.bat” aplikacji Administratora, zabezpieczający przed problemem 
źle odinstalowanych wersji środowisk Javy;

2) wprowadzono poprawkę dotyczącą czyszczenia wygasających pozwoleń radiowych.
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Oprogramowanie serwerowe 44.4 :

1) dodano osobne sequencedla najbardziej obciążonych tabel w bazie danych: Dostep_do_
dokumentacji, Obecnosc_odnotowana, Pzl_polaczenie, Zarejestrowana operacja, Zgłoszenie 
dyspozytornia przekazanie, Zrmhistoria_skladu;

2) wykonano optymalizację generowania i wykorzystania indeksów generowanych przez 
HIBERNATE_SEQUENCE;

3) zmieniono typu identyfikatora tabeli pzl_polaczenie.id z int na long;

4) zmieniono mechanizmu komunikacji z PLICBD oraz SIWCPR uwzględniająca komunikację 
przez dwa LoadBalancer'y;

Wersja 44.5

Moduły Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) dodano walidację na zgodność hasła i certyfikatu;

2) usunięto możliwości edycji hasła;

3) usunięto walidację przez podwójne wprowadzanie hasła. Usunięto checkboxa i powrócono do 
zakropkowanego pola haseł;

4) dodano walidację na zgodność pola OID formatki z SN znajdującego się w certyfikacie. Edycja 
OID będzie możliwa:

a) przy dodawaniu nowego podmiotu (wymagana przed dodaniem certyfikatów),

b) w trakcie edycji, jeżeli nie jest dodany żaden certyfikat,

c) w trakcie edycji podmiotu po usunięciu certyfikatów;

5) wprowadzono komunikat przy próbie dodania certyfikatu bez uprzedniego uzupełnienia OID: 
"W celu wprowadzenia certyfikatu wymagane jest uzupełnienie pola OID zgodnego z sygnaturą 
certyfikatu";

6) zablokowano uzupełnianie pola OID dla podmiotów MZ, KCMRM, URZAD WOJEWODZKI;

7) ograniczono format certyfikatów do .p12;

8) poprawiono błąd pojawiający się podczas fałszywej notyfikacji o zdalnym zmodyfikowaniu 
KMCR.

Wersja 44.6

Moduły Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) wprowadzono wyświetlanie okna z informacją o nieodczytanych wiadomościach SMS po 
zalogowaniu użytkownika;

2) wprowadzono poprawkę do RFC 24 - poprawiono ucinanie wpisywanych danych w pole OID 
w aplikacji Administratora;

3) poprawiono wypełnianie dat w formatce KOZ w aplikacji Analityka i Dyspozytora;



8

4) wykonano optymalizację wydajności aplikacji, w związku ze zgłoszonym problemem 
znacznego spowolnienia Modułu Analityka;

5) zlikwidowano błędnie pojawiający się komunikat o zdalnie zmodyfikowanych danych KMCR 
w aplikacji ZRM i ZRM MS.

Oprogramowanie serwerowe 44.6:

1) wprowadzono poprawkę uniezależniającą badanie stanu serwera od komunikacji z AD 
naprawiającą błąd cyklicznego nagłego zrzutu ruchu na inne serwery;

2) poprawiono funkcjonalność walidowania logowania się użytkownika w aplikacjach ZRM 
i Dyspozytor w innych podmiotach. 

Wersja 44.7

Moduły Dyspozytora, Analityka i Administratora:

1) wprowadzono poprawkę, polegającą na poprawie błędu dotyczącego braku możliwości 
zaznaczania rekordu na listach obiektów w Module Administratora;

2) wprowadzono modyfikację mechanizmu filtrowania rekordów na listach obiektów w Module 
Administrator;

3) wprowadzono poprawkę do RFC 24 - poprawiono ucinanie wpisywanych danych w pole OID 
w aplikacji Administratora.

Oprogramowanie serwerowe 44.7:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 45.0

Moduły Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS :

Wersja zawiera RFC 01/2021 - „Statusy ZRM – optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich 
przypisanych”.

Oprogramowanie serwerowe 45.0:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach. 
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RFC – wstępne zlecenia

1) RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM - Integracja z PZŁ SWD PRM (etap II - w ramach SWD PRM 
2.0);

2) RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM - Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI 
CBD;

3) RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRM - Dodanie słownika nazwy i producenta testu antygenowego 
na obecność SARS-CoV-2.

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM - Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI 
CBD.

Incydenty serwisowe
W terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. odnotowano trzy incydenty serwisowe 
związane z działaniem systemu SWD PRM.

1. Incydent Serwisowy z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Incydent Serwisowy wystąpił w dniu 1 kwietnia 2021 r. od godz. 7:35 do godz. 7:48. W systemie 
Helpdesk zgłoszenie zostało utworzone o godz. 7:41 o tytule „GABOS: offline SWD spowolnienie” 
i otrzymało numer KCMRM# 2238219. Treść zgłoszenia zawierała informacje na temat 
spowolnionej pracy aplikacji Dyspozytora oraz przechodzenia w stan offline w dyspozytorniach 
medycznych w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie oraz we Wrocławiu.

O godz. 7:35 przyjęto kontakt telefoniczny z Centrum Technicznego SWD PRM z informacją 
o problemach polegających na spowolnieniu pracy systemu w niektórych dyspozytorniach 
medycznych. Niezwłocznie po przyjęciu informacji drogą telefoniczną podjęte zostały działania 
polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM.

O godz. 7:41 w systemie Helpdesk zostało utworzone zgłoszenie o numerze KCMRM# 2234988 
w związku z wyżej opisanym incydentem.

Wykonawca rozpoczął weryfikację działania systemu w związku ze zgłoszeniem incydentu. Około 
godz. 7:36 w narzędziu do monitoringu Zabbix zaobserwowano, że serwery vm-pp2-app-1 oraz 
vm-pp2-app-3 miały zwiększoną ilość połączeń, która przyczyniła się do ich zablokowania.

Około godz. 7:37 przystąpiono do procedury restartu serwerów vm-pp2-app-1 oraz vm-pp2-app-3. 
Moment przejścia maszyn w stan offline, spowodował przejście połączeń na inne poprawnie 
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działające serwery aplikacyjne, co przywróciło poprawną pracę aplikacji we wskazanych 
w zgłoszeniu dyspozytorniach medycznych.

Około godz. 7:42 restart serwerów został zakończony. 

O godz. 7:43 Inżynier Wsparcia Gabos podjął próbę kontaktu z Centrum Technicznym SWD PRM 
w celu poinformowania o prawidłowej pracy wszystkich serwerów aplikacyjnych oraz 
potwierdzenia, że problem ustąpił.

O godz. 7:48 uzyskano informację zwrotną o poprawnym działaniu systemu we wszystkich 
dyspozytorniach medycznych, w których wcześniej występowały problemy. Inżynier wsparcia 
Centrum Technicznego SWD PRM dodał w zgłoszeniu komentarz, że po weryfikacji problem już 
nie występuje. 

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia Incydentu Serwisowego było zapełnienie się puli połączeń, 
a w rezultacie niedostępność usługi serwerów aplikacyjnych vm-pp2-app-1 oraz vm-pp2-app-3. 
Przeprowadzona szczegółowa analiza poprawności działania oprogramowania SWD PRM nie 
wykazała żadnych nieprawidłowości, które miałyby wpływ na wystąpienie Incydentu 
Serwisowego. Dlatego obecnie realizowana jest pogłębiona analiza pracy całego systemu (nie tylko 
w zakresie działania oprogramowania SWD PRM, ale również w części sprzętowej systemu)  pod 
kątem zdiagnozowania bezpośredniej przyczyny występowania takiego stanu połączeń. Należy 
nadmienić, że dotychczas wprowadzone optymalizacje i zmiany systemu znacznie ograniczyły 
zjawisko występowania takiej sytuacji, a rekomendowane działania administracyjne zapobiegają 
ponownemu wystąpienia. Brak pełnego odwzorowania środowiska produkcyjnego na środowisko 
preprodukcyjne bardzo ogranicza możliwości prowadzenia pogłębionych prac analitycznych. 
Dlatego rekomenduje się stworzenie i utrzymanie takiego środowiska w zgodności ze 
środowiskiem produkcyjnym dającego możliwość wykonywania wszelkich działań 
diagnostycznych. Obecnie trwają prace w tym zakresie.

2. Incydent Serwisowy z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 22 kwietnia 2021 r. od godziny 10:35 do godziny 14:09. 
W systemie Helpdesk utworzonych zostało łącznie 6 zgłoszeń. Problemy różnej materii (zgodnie 
ze zgłoszeniami) występowały w dyspozytorniach medycznych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, 
Rzeszowie, Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Po przyjęciu zgłoszeń podjęte zostały działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania 
systemu SWD PRM. Sprawdzono poprawność działania serwerów aplikacyjnych oraz 
przystąpiono do analizy logów aplikacji oraz serwerowych. 

Na podstawie zebranych informacji oraz analizy zebranych logów ustalono, że przyczyną 
problemów było nieprawidłowe działanie serwera vm-zp2-app-10. Serwer ten miał prawidłowo 
skonfigurowane certyfikaty i zaczął podczas zabezpieczonej komunikacji ssl z klientami zgłaszać 
błędy typu Handshake. Wyłączenie serwera vm-zp2-app-10 nastąpiło o godzinie 14:09 22 kwietnia 
2021 roku i przywróciło poprawną pracę systemu.

Bezpośrednią przyczyną incydentu było nieoczekiwane zachowanie się oprogramowania Java na 
serwerze vm-zp2-app-10 co zostało ustalone po wykonaniu prac diagnostycznych w tym 
wykonywania zrzutu pamięci niezbędnego do analizy pracy serwerów pod kątem wyeliminowania 
problemu zapełnienie się puli połączeń.
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3. Incydent Serwisowy z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 23 kwietnia 2021 r. od godz. 7:06 i został rozwiązany około 
godz. 12:15. Treść zgłoszeń zawierała informacje na temat problemów ze zmianą statusów 
zgłoszeń, komunikacji stacji roboczej z konsolą oraz przychodzeniem formatek z nr 112 bez 
połączenia telefonicznego. Incydent serwisowy występował w dyspozytorniach medycznych 
w Szczecinie, Radomiu, Warszawie i Krakowie.

Po przyjęciu zgłoszeń w systemie Helpdesk podjęte zostały czynności polegające na sprawdzeniu 
poprawności działania systemu SWD PRM.

Zweryfikowano działanie systemu pod kątem połączenia sieciowego oraz przystąpiono do analizy 
logów aplikacyjnych ze stanowisk na których występowały problemy. Analiza logów serwerowych 
wykazała zapis Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: PermGenspace, który oznaczał 
wysycenie się zasobów serwera vm-zp2-app-7. Natychmiastowo przystąpiono do procedury 
restartu wszystkich serwerów aplikacyjnych w ośrodku ZOK, po którym system wrócił do 
prawidłowej pracy.

Weryfikacja wykazała, że pewna liczba urządzeń końcowych korzysta z ośrodka ZOK i powoduje 
zapełnianie się puli połączeń serwerów aplikacyjnych. Wyczerpanie zasobów związane jest z  
obsługą danych GPS. Przyczyna wystąpienia tego Incydentu serwisowego nie została 
zdiagnozowana po stronie oprogramowania SWD PRM i jest w trakcie poszerzonej analizy pracy 
całego systemu prowadzonej wspólnie z administratorem Centrum technicznego.
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Pozostałe zadania

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM

Łącznie w okresie od 1 do 30 kwietnia 2021 roku wydano 36 kart SIM dla 18 dodatkowych zespołów 
ratownictwa medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, 
uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882), które zostały zgłoszone i wydane zgodnie z dokumentem 
„KCMRM-CT-PR-09 Procedura zgłaszania kart SIM” – Wersja 2.0.

Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:

Zestawienie wydanych kart SIM z informacją o kryptonimie zespołu ratownictwa medycznego dla 
którego zostały wydane karty oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia działalności zespołu ratownictwa 
medycznego:

Identyfikator ZRM Data uruchomienia Data wyłączenia

K01 D38 2021-04-01 2021-04-21
C01 D 18 2021-04-08 2021-04-30
C01 D 20 2021-04-08 2021-04-30
C01 D 22 2021-04-08 2021-04-30

W01 D 010 2021-04-14 2021-06-30
W01 D 012 2021-04-14 2021-06-30
P01 D 06 2021-04-05 2021-06-30
P01 D08 2021-04-05 2021-06-30
P01 D10 2021-04-05 2021-06-30
P01 D 12 2021-04-05 2021-06-30
P02 D 10 2021-04-05 2021-06-30
P02 D 12 2021-04-05 2021-06-30
P02 D 14 2021-04-05 2021-06-30

Województwo Ilość kart
Małopolskie 2

Kujawsko-Pomorskie 6
Mazowieckie 4

Wielkopolskie 16
Łódzkie 8
SUMA 36
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P02 D 16 2021-04-05 2021-06-30
E01 D 016 2021-05-01 2021-12-31
E01 D 018 2021-05-01 2021-12-31
E01 D 020 2021-05-01 2021-12-31
E01 D 022 2021-05-01 2021-12-31

2. Koncentracja dyspozytorni medycznej w województwie mazowieckim – koncentracja 
DM07-05 Ostrołęka

W nocy z 1 na 2 kwietnia 2021 r. w województwie mazowieckim nastąpiła koncentracja dyspozytorni 
medycznej – DM07-05 Ostrołęka, która została skoncentrowana do DM07-02 w Siedlcach.

O godz. 22.00 nastąpiło ,,wyłączenie” DM07-05 Ostrołęka. Połączenia kierowane na numer alarmowy 
999 oraz zgłoszenia przekazane z CPR, które były dotychczas obsługiwane przez dyspozytorów 
medycznych w DM07-05 Ostrołęka są już obsługiwane przez dyspozytorów medycznych z DM07-02 
w Siedlcach.

Obecnie w DM07-02 w Siedlcach znajduje się:

1) 1 stanowisko Głównego dyspozytora medycznego;
2) 1 stanowisko dyspozytora medycznego wysyłającego (w tym stanowisko Zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego);
3) 4 stanowiska dyspozytorów medycznych przyjmujących;
4) 2 stanowiska rezerwowe

DM07-02 w Siedlcach obecnie w swoim obszarze dysponowania ma do dyspozycji 44 zespoły 
ratownictwa medycznego.

Poza pracami realizowanymi przez Zespół Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prace w zakresie 
zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) 
oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez Zespół Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM07-02 w Siedlcach 
i koordynował prace w tym zakresie.  Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów SWD 
PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

Łączna liczba dyspozytorni medycznych w kraju po zakończeniu koncentracji to 27. Docelowa liczba 
dyspozytorni medycznych w kraju wynikająca z zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym to 18.

3. Nawiązanie współpracy w z producentem dostarczającym Moduł Mobilny UMM – 
“AutoMapę” wykorzystywaną do nawigacji w ZRM

Na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu 
Mapowego (UMM), zawartego w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym oraz Głównym Geodetą Kraju, Główny Geodeta Kraju udostępnia 
użytkownikom Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM) nieodpłatnie komponenty UMM, w tym aplikację klienta mobilnego UMM (AutoMapa) na 
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potrzeby dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego działających w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Nawiązana w dniu 8 kwietnia 2021 roku z producentem Auto Mapy współpraca ma na celu zapewnienie 
pełnej kompatybilności sprzętowej oraz optymalizacji oprogramowania nawigacyjnego dostarczanego 
przez firmę Auto Mapa sp. z o. o. w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM). W ramach 
nawiązanej współpracy możliwe będzie przeprowadzenie testów nowych wersji aplikacji na urządzeniu 
w środowisku zbliżonym do produkcyjnego, które jest wykorzystywane do obsługi SWD PRM, co 
będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość przygotowanych aktualizacji, a w efekcie końcowym 
poprawę komfortu pracy użytkowników.

4. Nowa wersja dokumentu: „KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika Modułu 
Administratora SWD PRM” – wersja 5.6

W dniu 9 kwietnia 2021 r . w związku z przygotowaniami do udostępnienia w środowisku 
produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego nowej 
wersja Modułu Administratora (44.4) oraz nowa wersja oprogramowania serwerowego (44.5), Zespół 
Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotował 
aktualizację dokumentu pt.: “KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika Modułu Administratora 
SWD PRM”– wersja 5.6.

Zmiany w ww. dokumencie wynikają z realizacji:

1) etapu 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji 
medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz poprawki optymalizujące działanie 
SWD PRM;

2) RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI 
CBD.

Wprowadzone zmiany obejmują (w zakresie realizacji ETAPU 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM): 

1) rozszerzenie formatki: “Nowy podmiot“, “Modyfikacja podmiotu“, “Szczegóły podmiotu“;
2) dodanie możliwości wprowadzenia do bazy danych certyfikatów WSS oraz TLS dla 

podmiotów;
3) dodanie funkcjonalności obejmującej możliwość zmiany/nadpisania certyfikatu oraz hasła;
4) wprowadzono szyfrowanie hasła w bazie danych RSA z użyciem klucza publicznego 

i prywatnego

Wprowadzone zmiany obejmują (w zakresie realizacji RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM): 

1) dodanie możliwości zdefiniowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRN) dwóch, redundantnych punktów styku 
wykorzystywanych w komunikacji z Systemem Informatycznym Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego  (SICPR) oraz  z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą  
Danych (PLICBD);

2) modyfikację nazwy parametru  PLICBD_ADDRESS na PLICBD_ADDRESS_POK – parametr 
obowiązkowy;

3) dodanie parametr  PLICBD_ADDRESS_ZOK – parametr obowiązkowy
4) modyfikację nazwy parametru  SIWCPR_ADDRESS na SIWCPR_ADDRESS _POK – 

parametr obowiązkowy
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5) dodanie parametru  SIWCPR_ADDRESS _ZOK – parametr obowiązkowy
6) modyfikację oprogramowania serwerów aplikacyjnych uwzględniająca ww. zmiany

Wdrożenie niezależnych loadbalanców F5 w POK i ZOK umożliwiło prowadzenia komunikacji 
z systemami zewnętrznymi przez loadbalancery co umożliwia szyfrowanie połączenia na ich poziomie. 
Po zrealizowaniu ww. RFC serwery aplikacyjne będą komunikowały się z loadbalanceram 
a loadbalancer bezpośrednio z systemem zewnętrznym.  Ze względu na istnienie dwóch ośrodków 
krajowych, konieczne jest umożliwienie zdefiniowania w SWD PRM dwóch, redundantnych punków 
styku którymi są loadbalancery F5 w POK i ZOK.

Ww. dokument został udostępniony w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) 
oraz na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM. 

Dodatkowo Zespół Rozwoju KCMRM przygotował dla użytkowników skróconą informację o nowej 
wersji, zawierającą szczegółowy opis zmian. Dokument został również zamieszczony w wersji 
elektronicznej na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM oraz w repozytorium SWD PRM (dostęp 
wyłącznie z sieci OST 112).

5. Udostępniono dokument: pt.: „KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika 
końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.0

W dniu 14 kwietnia 2021 roku został wprowadzony do użytku i jednocześnie udostępniony 
użytkownikom PZŁ SWD PRM nowy dokument pt.: „KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne 
użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.0.

Wskazana procedura zastępuje udostępniony użytkownikom Systemu w dniu 22 grudnia 2020 roku 
dokument pt.: „Uruchomienie aplikacji DGT DCA na Konsoli Dyspozytorskiej w trybie awaryjnym”.

Dokument „KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” 
wprowadza jednolity sposób postępowania użytkowników końcowych PZŁ SWD PRM w sytuacji 
nieprawidłowego działania Systemu, uniemożliwiającego korzystanie z aplikacji DGT DCA oraz zmian 
w funkcjonalności awaryjnego logowania do aplikacji DGT DCA.

Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM są podstawowym dokumentem 
zawierającym opis możliwych awarii oraz sposoby postępowania użytkownika końcowego 
w przypadku ich wystąpienia. Dokument będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne scenariusze 
awaryjne.

Informacje zawarte w dokumencie obowiązują wszystkich użytkowników końcowych PZŁ SWD PRM, 
w szczególności dyspozytorów medycznych przyjmujących oraz pełniących funkcję głównego 
dyspozytora i jego zastępcy, realizujących zadania związane z obsługą zgłoszeń alarmowych 
i powiadomień o zdarzeniach.

Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w repozytorium Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).

Dokument wraz z pismem przewodnim został przekazany do Urzędów Wojewódzkich celem dalszej 
dystrybucji do użytkowników końcowych.
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6. Zakończenie testów akceptacyjnych 5 z 6 nowych modułów realizowanych w ramach 
rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 – Moduł CO LPR

W dniu 20 kwietnia 2021 roku w siedzibie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego zakończyliśmy testy akceptacyjne przedostatniego z 6 nowych modułów jakie są 
realizowane przez Wykonawcę umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych 
i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM)” firmę Gabos Software sp. z o. o. – Modułu Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR).

Moduł CO LPR w ramach zaprojektowanych funkcjonalności będzie umożliwiał m. in. obsługę zdarzeń 
LZRM (HEMS) oraz transportów, wymianę danych z lotniczym ZRM wizualizację lotniczych ZRM 
oraz śledzenie ich trasy na mapie.

Zrealizowane z wynikiem pozytywnym scenariusze testowe dla Modułu CO LPR są częścią całego 
Planu Testów Akceptacyjnych dla wszystkich nowych modułów SWD PRM.

Scenariusze testowe dla danego modułu SWD PRM służą do realizacji testów scenariuszowych 
w środowisku testowym. W ramach Testów Akceptacyjnych Modułu CO LPR sprawdzane były 
funkcjonalności zdefiniowane dla tego Modułu w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Projekcie 
Technicznym.

Testy scenariuszowe realizowane były w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów Akceptacyjnych. 
Środowisko testowe dla testów scenariuszowych wraz ze wszystkimi Elementami Systemu zapewniał 
Zamawiający. Wyniki poszczególnych testów zostały odnotowywane w Matrycy Wyników Testów – 
dokument w załączeniu.

Scenariusze testowe zawierają:

1) Identyfikator scenariusza;
2) Mapowanie scenariusza na Wymaganie lub opisany w Projekcie Technicznym Sposób 

realizacji wymagania, którego wykonanie jest weryfikowane tym scenariuszem;
3) Cel testu – opis funkcjonalności, której poprawność ma weryfikować test;
4) Warunki wstępne – warunki niezbędne przed wykonaniem scenariusza;
5) Opis przebiegu testu – wypunktowana lista czynności, jakie kolejno należy wykonać;
6) Oczekiwany efekt – oczekiwany rezultat przejścia całego scenariusza;
7) Tabelę wyników testu.

7. Nowa wersja Instrukcji użytkownika Modułu Mapowego SWD PRM (1.4)

W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) w dniu 20 kwietnia 2021 roku został udostępniony zaktualizowany dokument 
pn.: “KCMRM-ZR-INS-17 Instrukcja użytkownika – Moduł Mapowy” – wersja 1.4.

Ww. dokument został zaktualizowany w zakresie aktualizacji podkładu mapowego OpenStreetMap 
(OSM). Na podkładzie mapowym zawierającym dane geograficzne pochodzące z serwisu OSM dodano 
możliwość wizualizacji obszaru przygranicznego Polski dla następujących państw:
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1) Niemiec;
2) Czech;
3) Słowacji.

Obszar przygraniczny Polski został dodany na potrzeby realizacji umów transgranicznych, o których 
mowa art. 27 ust 1b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) nie gromadzi  w Centralnym Zasobie 
Geodezyjnym i Kartograficznym danych wykraczających poza granice Polski, co powoduje ich 
niedostępność w Uniwersalnym Module Mapowym (UMM), Inżynierowie Centrum Technicznego 
SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego zrealizowali rozwiązanie 
polegające na wizualizacji obszaru przygranicznego na warstwie OSM.

8. W środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM w 2 Ośrodkach Regionalnych nowe 
wersje oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM zawierające paczkę 
poprawek

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w środowisku produkcyjnym Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) 
w dwóch Ośrodkach Regionalnych w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu została zaktualizowana 
wersja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM.

Nowe wersje oprogramowania Systemu zawierają poprawki do błędów jakie wystąpiły w środowisku 
produkcyjnym po wgraniu w ramach ostatnich okien serwisowych nowych komponentów PZŁ SWD 
PRM:

1) nieprawidłowe działanie przycisku zawieszania połączenia;
2) ustawienia słuchawek jako domyślne urządzenia audio po starcie aplikacji;
3) ciągłe zmiany statusu pracy dyspozytora medycznego;
4) problemy z nawiązywaniem połączenia pomiędzy KD.

Przeprowadzone prace swoim zakresem objęły:

1) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.525 – 1;
2) aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.104.0 – 1;
3) aktualizację oprogramowania serwera DGT-SSW do wersji 0.276 – 0;
4) aktualizację oprogramowania DGT DCA do wersji 2.0.297.10.

Nowa wersja oprogramowania została poddana testom w środowisku testowym PZŁ SWD PRM, które 
zakończyły się wynikiem pozytywnym.

9. Kolejny etap prac związanych z integracją SWD PRM z SIM – wgranie do SWD PRM 
certyfikatów podmiotów leczniczych – dysponentów ZRM

W związku z rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) w zakresie integracji z Systemem Informacji Medycznej (SIM), koniecznym jest, aby 
każdy podmiot leczniczy wytwarzający dokumentację medyczną, która będzie przekazywana  do 
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tworzonego repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), przeszedł proces certyfikacji 
podmiotu w systemie P1. Jest to kolejny etap realizacji projektu integracji SWD PRM z SIM

Proces certyfikacji kończy się wydaniem przez Centrum e-Zdrowie unikatowych dla każdego podmiotu 
certyfikatów TLS.P12 i WSS.P12, a ponadto stanowi podstawę realizacji pierwszego etapu integracji 
SWD PRM z SIM.

W ramach udostępnionego w środowisku produkcyjnym SWD PRM etapu 1 RFC 
24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przesyłanie dokumentacji medycznej do SIM, został 
zaimplementowany mechanizm umożliwiających wgranie ww. certyfikatów do SWD PRM.

Sposób postępowania mający na celu wgranie ww. certyfikatów do SWD PRM przez administratorów 
wojewódzkich SWD PRM został opisany w dokumencie pn.: „KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja 
użytkownika – Moduł Administratora” – wersja 5.6, w rozdziale 10.6 Edycja danych podmiotu.

W dniu 21 kwietnia przekazano do Urzędów Wojewódzkich informację o konieczności wgrania do 
SWD PRM w terminie do 14 maja 2021 roku ww. certyfikatów. 

10. Nowa wersja oprogramowania PZŁ SWD PRM zawierająca funkcjonalności do 
obsługi łączności radiowej na KD została udostępniona do testów

W dniu 26 kwietnia 2021 roku w związku z realizacją zadnia budowy Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) w dniu 26 kwietnia 2021 roku zostały udostępnione do testów przez Wykonawcę  nowe wersje 
oprogramowania poszczególnych komponentów Systemu:

1) DGT DCA (2.0.327.11);
2) DGT-CC (1.0.414);
3) DGT-CC-WEB (1.0.408);
4) VABOX (0.18.17);
5) VABOX-WEB (0.17.14);
6) SYNCHRON (1.1.12);
7) UNISTATUS SERVICE (1.0.0.17).

Nowe wersje komponentów przygotowane są do realizacji obsługi łączności radiowej funkcjonującej 
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, która będzie integrowanej z PZŁ SWD PRM.

Dodatkowo nowe wersje oprogramowania zawierają dwie nowe funkcjonalności w części telefonicznej 
Systemu:

1) dodanie globalnych unistatusów, które pozwolą na widoczność znaczników kafli dla 
poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych w innych dyspozytorniach 
medycznych w zakładce Dyspozytornie Medyczne – funkcjonalność umożliwia 
podgląd w czasie rzeczywistym statusu pracy poszczególnych dyspozytorów 
medycznych w danej dyspozytorni medycznej;

2) dodanie mechanizmu aktualizacji aplikacji oraz konfiguracji DGT DCA z poziomu 
użytkownika.
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11. W środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM pozostalych Ośrodkach Regionalnych 
udostępniono nowe wersje oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM 
zawierające paczkę poprawek

W dniach od 27 do 29 kwietnia 2021 roku w środowisku produkcyjnym Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) w pozostałych Ośrodkach Regionalnych została 
zaktualizowana wersja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM.
Nowe wersje oprogramowania Systemu zawierają poprawki do błędów jakie wystąpiły 
w środowisku produkcyjnym po wgraniu w ramach ostatnich okien serwisowych nowych 
komponentów PZŁ SWD PRM:

1) nieprawidłowe działanie przycisku zawieszania połączenia;
2) ustawienia słuchawek jako domyślne urządzenia audio po starcie aplikacji;
3) ciągłe zmiany statusu pracy dyspozytora medycznego;
4) problemy z nawiązywaniem połączenia pomiędzy KD.

Przeprowadzone prace swoim zakresem objęły:

1) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.525 – 1;
2) aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.104.0 – 1;
3) aktualizację oprogramowania serwera DGT-SSW do wersji 0.276 – 0;
4) aktualizację oprogramowania DGT DCA do wersji 2.0.297.10.

Nowa wersja oprogramowania została poddana testom w środowisku testowym PZŁ SWD 
PRM, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.

12. Zakończenie prac nad Projektem Technicznym do rozbudowywanego w tym roku 
Modułu Analityka o funkcjonalności zawarte w OPZ – realizacja zadania rozbudowy 
SWD PRM do wersji 2.0

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy prace nad czwartym i ostatnim w tym roku Projekcie 
Technicznym do rozbudowywanego Modułu Analityka Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Zadanie jest realizowane na podstawie umowy 
pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” – tzw. rozbudowa 
SWD PRM do wersji 2.0.

W ramach tegorocznych prac Wykonawca po zleceniu przez Zamawiającego realizuje rozbudowę 
obecnie działających modułów SWD PRM tj.:

1) Modułu Administratora – zakończyły się już prace nad Projektem Technicznym i trwają 
prace implementacyjne;

2) Modułu Dyspozytora – zakończyły się już prace nad Projektem Technicznym i trwają 
prace implementacyjne;

3) Modułu ZRM – zakończyły się już prace nad Projektem Technicznym i trwają prace 
implementacyjne;
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4) Modułu Analityka – zakończyły się już prace nad Projektem Technicznym i trwają 
prace implementacyjne.

W ramach rozbudowy Modułu Analityka zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności 
i zmiany:

1) wprowadzenie możliwości przeglądania i odczytywania powiadomień;
2) wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy dokumentów 

do modyfikacji;
3) wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy dokumentów 

zmodyfikowanych;
4) wprowadzenie możliwości przeglądania, filtrowania i wyszukiwania listy pojazdów;
5) wprowadzenie możliwości przeglądania wyposażenia przypisanego do pojazdu.

Projekt Techniczny rozbudowy Modułu Analityka był również opiniowany i zaakceptowany przez 
Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

13. Zakończenie prac polegających na zmianie kluczy prywatnych i certyfikatów 
używanych przez kontrolery domeny przy nawiązywaniu połączeń z LDAP

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w ramach realizacji zadania administrowania Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Zespół Centrum Technicznego 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, przeprowadził prace w środowisku 
produkcyjnym polegające na zmianie kluczy prywatnych i certyfikatów używanych przez kontrolery 
domeny AD3 i AD4 przy nawiązywaniu połączeń z LDAP.

Do realizacji ww. prac nie było konieczne okno serwisowe. Prace przebiegły bez zakłóceń i nie były 
odczuwalne dla użytkowników SWD PRM.

Prace poprawiły bezpieczeństwo SWD PRM ze względu na zwiększenie długości kluczy 
wykorzystywanych przy integracji z domeną Active Directory.
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